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Scheglo ff e Sacks (1973:295) apres entam a noção de par adjacente.  Para os  
autores, par adjacente é u ma unidade dialógica mínima que abrange uma produção 
convers acional s eqüenciada entre dois ou  mais fal antes,  em qu e u m deles  produz u ma 
pri meira part e, que pod e ser u ma pergunta, e o outro produ z uma segunda parte, que 
pode ser u ma resposta, condicionad a pela pri meira.  Por isso, freqü entemente, con funde-
se par adjacente co m o  par pergunta/resposta.   
 Não resta dúvida de que o  par pergunta/ resposta (Doravante P-R) é muito 
comu m n a conv ersação. Marcus chi (1986:37) afirma que é u ma das seqüên cias  
convers acionais mais comuns.  Quando o falante utiliza u ma pergunta, está sancionando 
a face positiva do  interlocutor, pois  o coloca numa situação  de superiorid ade.  

O par P-R é fund amental na estruturação do discurso de sala de aula. Nosso 
objetivo é estudar u m dos aspectos i mport antes do discurso acad êmi co, a interação 
pro fessor/aluno n a sala d e aul a. Para tanto , destacamos a questão das p erguntas e 
respostas que caracterizam a dinâmica da sala de aula. Para os exemplos, utilizamos  
inquéritos do Projeto NURC, do tipo EF, isto é, Elocuções Formais , constantes em 
Castilho e Preti (1986) e Callou (1991). Trata-s e de aulas grav adas em áudio, 
envolvendo o  ensino médio  e o universitário. 
 São muitas as perguntas que se podem ouvir na sal a de aula, mas nem todas  
desempenham a mes ma função nem apresentam a mes ma fo rma. Sem dúvida, elas  
representam u m recurso discursivo e organi zacional, pois, por meio d elas, é possível  
resolver dúvidas , co mprovar o acompanh amento, o entendimento dos alunos e, 
especial ment e, motivar a interação entre pro fessor e alunos. 

No inquérito 379, do N URC/RJ, há um exemplo significativo. O p rofessor, ao 
perceber que seus alunos não  estavam particip ando da aula, faz u m co mentário e 
convida-os a p erd er a ti mid ez e a se envolver na interação:  
 

Exemplo 01 
PROF .:    ( ...) o povo japonês... a população do  Japão ... ext remamente 
GRANd e pra sua área e ext remament e laborios a no sentido de que... 
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SABIA que pra conseguir sobreviver... tá?...PREcisav a A MPLIAR a sua  
área de atuação... tá claro  isso? A aula é gra vada mas  as perg untas  
podem ser feitas e devem...senão fica parecendo monólogo nenhuma 
dúvida então? Quer dizer... situando... o Jap ão... que a gente conhece e 
ouve falar de unidade japon esa que é o do pós  guerra... 
   (NURC/ RJ, Inq. 379, p.77 1) 

 
 No fragmento em questão, o pro fessor dei xa evid ente que considera importante 
a interação pro fessor/ aluno . Podemos até dizer que é u m exemplo de metalinguagem do 
discurso de s ala d e aula. Caso não haja interação , o dis curso do p ro fessor ficará 
parecido com um monólogo . Daí s er importante a participação do aluno . N ão satis feito 
com a recomendação feita, novamente, o pro fessor pergunta se não há nenhu ma dúvida. 
Como os alunos não perguntaram nada, ele entende que n ão houve necessidade e acaba 
por desenvolver o tópico, pois já abriu espaço para a p articipação. Dessa forma, o 
pro fessor demonstra que está disposto a interagir  co m seus alunos; caso não haj a essa 
interação, ele estará isento de qualqu er culpa.  
 E m outro trabalho (Silva, 1997 ), elaboramos o esboço d e u ma tipologia das  
perguntas utilizadas p elo pro fessor em s ala de aula. Para isso, consideramos os  
seguintes aspectos: entonação , estrutura, fo rma, interlocutor, motivo e fun ção . Neste 
trabalho, focalizaremos, ap enas , est e últi mo aspecto. 
 Ao analisarmos as perguntas enun ciad as pelo professor em sal a de aula, é 
i mportante observar que elas não são formuladas de forma aleatória; apres entam 
determinados objetivos especí ficos ao serem elaborad as. Considerando a função 
desempenhad a por essas perguntas, sep aramos três tipos: para animar, para verificar o 
canal e para desenvolver o  tópico. 
 
1. Para animar 
 Neste caso, as p erguntas têm objetivo puramente interativo, isto é, ani mar a 
aula, prender a aten ção dos alunos e evitar que eles se desinteressem pelo que está sendo 
ensinado.  É função do  pro fessor atrair, manter e esti mular a atenção  dos alunos . 

 
Exemplo 02 
PROF.:   (...) a França... teve u m g rand e cresci mento... com Napoleão ... 
aliás... v amos  ver um pouquinho... quem já ouviu falar e s abe algu ma 
coisa de Napoleão?  Fala Braga nça ... que que vo cê sabe de Napol eão? 
ALUNO 1:   ué... u m g eneral... 
PROF.:   gen eral ... claro... i mperador... 
ALUNO:   i mperador... s aiu de bai xo... v eio de baixo ... 
PROF.:   quem mais diga ... 
ALUNO 2:   se coroou ... 
PROF.:   se coroou ... ele mesmo  se coroou... 
ALUNO:   (   )  só na gu erra... 

                                                 
1. A indicação dos exemplos segui rá est a ordem: cidad e (São Paulo ou Rio de janei ro), 
número do  inquérito e p ágina d a referida obra (Callou , 1991  ou Castilho e Preti, 1986). 
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ALUNO 3:   ganhou conflitos... 
PROF.:   ganhou guerras e per/ perdeu a guerra a guerra sem qu erer... ah... 
e aí... quem mais?  ((vozes)) quem mais di z alguma coisa de 
Napoleão? 
ALUNO 4:   ele se apoderou do  governo da França... 
PROF.:   se apoderou do governo da França.... Napol eão é u m dos 
personag ens da História... qu e tem uma bibliografia enorme sobre el e... 
nunca s e tem fal ado tanto  bem e tanto mal d e Napoleão... 
   (NURC/ RJ, Inq. 382, p.111 -112) 

 
 Coracini (1992:60) salienta que o bom pro fessor deve ser dinâmico, 
comb atendo a monotonia, sendo  ani mador incansável .  No fragmento aci ma, podemos  
perceber essa intenção do  pro fessor, pois ele poderia construir so zinho o discu rso. Ele 
deseja a particip ação de s eus alunos, por isso, muitas vezes, em vez de expor as  
informaçõ es, lança perguntas aos alunos, a fi m de qu e eles aproveitem o conheci mento 
que já têm.  Dessa forma, o desenvolvi mento do tópico vai ficando mais lento do que se 
o pro fessor expusesse as informações. A inten ção de des envolvimento cognitivo é 
visível, pois o pro fessor monitora o aluno e fo rmul a novas  pergunt as para lev á-lo a 
pensar. 
 
2. Para verificar o  canal 

Neste tipo, as perguntas têm função fática, isto é, co mp rovar ou con firmar a 
comp reens ão; saber se é possível continuar falando; saber se está ou não sendo ouvido.  
É co mu m qu e os pro fessores co mprovem constant emente se seus alunos estão em 
sintonia e se a maior parte d eles está aco mpanhando o  que está sendo  dito.  

Não raro, as perguntas para v eri ficar o canal são enun ciadas po r meio de 
marcado res do tipo “ certo?”,  “ né?”,  “ entende?”.  Settekorn (1977) deno mina esses  
marcado res d e sinais de busca d e aprova ção discursiva. Esses marcadores têm fun ção, 
basicamente, interativa, tendo em vista preservar a harmoni a do discurso entre pro fessor 
e aluno.  Além d esses marcadores  mencionados , pod em aparecer sintag mas , em que o 
pro fessor é direto ao indagar sobre co mo est á o canal de co municação , por exemplo:  
“vocês estão  me entend endo?”.  
 

Exemplo 03 
PROF.:   (...)  é u m controle muito natu ral ou vo cê n ão tem filhos ou vai  
ser... é castrado... (qu er dizer) não é u m controle assim natural... não é 
isso? Quer dizer real mente é u ma econo mia... que não conseguiu aind a... 
sabe? Quer dizer dentro do meu ponto de vista... apes ar de s er 
ALTISSIMA ME N TE industrializada... ATINGIR a u m desenvolvi mento 
global... e vejam qu e nem poderia... estão  entendendo a co mpa ração 
que eu estou fazendo (com) co m a  economia americana? 
   (NURC/ RJ, Inq. 379, p.80 -81) 

 
 O fragmento em qu estão ap res enta três exemplos de perguntas para veri ficar o 
canal . No rmalmente, quando  o pro fessor desenvolv e um tópico  que considera 
complicado para os alunos, p rocu ra veri ficar co mo está o nível de entendi mento dos  
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alunos. E m p rimeiro lugar, enuncia a pergunta “não é isso?”.  Mais ab aixo, outra 
pergunta - “ sabe?”- , em seguid a, enunci a u m sintag ma completo para certi ficar-se do 
nível de compreensão dos alunos, pois sabe que é fund amental para o d esenvolvi mento 
do tópico e real aprendizado: “ estão entendendo a co mparação que eu estou fazendo 
(com) co m a econo mi a americana?”. 
 
3. Para desen volver o tópico 

No discurso de sala de aula, é muito co mum que o pro fessor ou o aluno lancem 
algu ma p ergunta e que esta contribua para o desenvolvi mento do tópico.  Separamos  
três tipos de perguntas que têm em vista o desenvolvi mento do tópico: múltipla escolha, 
preenchim ento de lacunas e perguntas retóricas. 
 
3.1. Múltipla escolha: são p erguntas para as quais o professor e vários alunos da classe 
já sabem a resposta, mas é u ma maneira mais polida e menos autoritária de desenvolver 
o tópico proposto. Co m isso, o professor consegu e a p articipação e a aten ção  da classe. 
 

Exemplo 04 
PROF.:   (...) e eu digo que l á dentro eu tenho  dois... u ma concentração 
igual a dois de prata e uma concent ração igual a três de cloro... e 
pergunto... lá dentro  eu tenho  uma  ou duas  fases? 
ALUNO 1:   u ma... 
ALUNO 2:   tem duas fases ... 
   (NURC/ RJ, Inq. 251, p.19 ) 

 
 Além de dar certo dinamis mo à aula, esse tipo de pergunta ajuda no 
desenvolvimento do tópico e serve para que o professor possa detectar possíveis  
equívocos co mo s e percebe no exemplo aci ma.  Co mo as respostas dos alunos foram 
diferent es, algo está errado; os alunos est ão tendo visões di ferentes do assunto ou estão 
entendendo de forma errônea.  É também um meio de v eri fi car a aprendizagem. 
 
3.2. Preenchim ento de lacunas:  em geral, s ão perguntas com entonação ascendent e no 
final, abrindo espaço para a participação dos alunos. Muitas vezes, a evidên cia das  
respostas dá a i mpressão de que são perguntas “ desnecessárias”, pois o aluno não 
precisa dispender grande esfo rço mental para respondê-las.  Elas são, entretanto, 
i mportantes para a construção do  diálogo convers acional entre professor e aluno. 
 

Exemplo 05 
PROF.:   já que não é uma água especi ficamente... vai nos interessar por 
outro motivo... este sal ... eu esto u i nteressa do na sua o quê? 
ALUNO:   solubilidade... 
PROF.:   solubilidade... então... a gente passou a chamar este produto...de 
íons... 
   (NURC/ RJ, Inq. 251, p.18 ) 
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 Pelo próprio desenvolvi mento da aula, o pro fessor faz determinad as perguntas  
cujas respostas os  alunos já d everi am saber, pois já foram respondidas em algu m 
momento da aula ou mesmo em aulas ant eriores .  É co mu m, após a emissão da resposta 
do aluno, seguir-s e a avaliação positiva ou não do  pro fessor. No exemplo aci ma, a 
avaliação positiva se faz por meio d a repetição do termo  emitido pelo aluno que 
preen che a lacuna. 
 
3. 3. Perguntas retóricas:  são muito co muns no discurso de sal a de aul a, utilizadas, 
normalmente, para manter o turno do  pro fessor ou  para estabel ecer contato ou p ara 
chamar a aten ção dos alunos. Cestero Man cera (2001:56) ressalta que, ainda que n ão 
exijam respostas , elas envolvem os alunos, de forma direta, na elaboração  do tópico 
discursivo do professor. Fáv ero , Andrad e e Aquino (1996:495) afirmam que ess e tipo de 
pergunta ocorre “ quando o falante el abora a P com o intuito de qu e o ouvinte n ão 
responda, porque j á conhece a R e é só u ma qu estão d e procurá-l a na memória”. 

 
Exemplo 06 
PROF.:   (...)  e eles viviam b asicamente d a col eta eram caçadores... e 
viviam d a coleta... isto é levava a u m tipo de vida nô mad e... por quê?... 
porque na medida... em qu e acabav a a caça do lugar OU (que) em virtude 
da da épo ca do ano no  inverno  por exemplo... os ani mais iam hibernar  
   (NURC/SP, Inq. 405, p .49) 

 
 As perguntas retóricas pod em s er respondidas co m ou sem paus a. No exemplo 
aci ma, o pro fessor enuncia a pergunta, h á pausa e, em s eguida, há a resposta do 
pro fessor: “... isto é levava a um tipo de vida nômade... por quê?... porque na medida...”.  
É co erent e supor que essas perguntas também s ervem para preencher lacun as na 
convers ação, isto é, o  pro fessor está nu m mo mento d e planejamento v erbal e n ão quer 
ser interro mpido, a p ergunta retórica acaba sendo u ma estratégi a eficiente caso seja 
entendida assi m pelos alunos.  
 

Exemplo 07 
PROF.:   observe um minutinho isso que eu quero chamar a atenção será... 
que as variaçõ es aqui... vão  alterar variações a qui? Vai se eu fizer u ma 
pequena v ariação aqui em a ... vai alterar isso tudo? Não ... porque é tão 
pouquinho aqui... que você pode até dobrar esse número que o dobro dele 
não chega a alterar isso aqui.. 
   (NURC/ RJ, Inq. 251, p.16 -17) 
 

 No frag mento aci ma, h á dois exemplos de pergunta retórica: “será... que as  
variações aqui... v ão alterar v ariações aqui?  Vai se eu  fizer u ma p equena variação 
aqui...”  e  “ ... vai alterar isso tudo? Não ... porque é tão pouquinho aqui...”.  Nos dois 
casos, não há paus a entre a pergunta e a resposta. Esses casos deixam ainda mais clara a 
idéia de que a pergunta retórica não d eve ser respondida pelos alunos . As perguntas  
retóricas constituem u ma estrat égia para o pro fessor des envolver o tópico. Co mo o 
processo pergunta/ resposta é muito co mu m em sala de aula, é u ma forma de d ar a 
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i mpress ão de que a pergunt a está s endo feita e, d esse modo , o pro fessor está chamando 
a at enção  do aluno para a resposta qu e vai  ser dad a pelo próprio pro fessor. 

No segundo exemplo de pergunta retórica, fica bem evidente que a inten ção do 
pro fessor não é, em absoluto,  que os alunos respond am à sua p ergunta. Repare-s e que, 
após a resposta dada pelo professor a essa pergunta (“ não”), ant es que os alunos venham 
a perguntar o motivo por que não vai alterar, o pro fessor faz questão de apresent ar o 
motivo:  “ porque é tão pouquinho aqui...”.  Com isso, ele prev ê uma possível dúvida de 
seus alunos e evita qu e eles o interro mp am, qu ebrando a seqüência da aul a. 
 Com est a exposi ção , quisemos demonstrar a i mpo rtânci a da dinâmica 
pergunta/resposta na sala de aula, especialmente tendo co mo objetivo a fun ção primeira 
da es cola que é a realização do  processo ensino/aprendi zagem. 
 
 
RESUMO: Este trabalho tem po r objetivo estudar a interação professor/aluno na sal a de 
aula. Seguindo as linhas teóricas da Análise da Conversação, focalizamos u m dos  
aspectos básicos d a interação  na sala de aula: o par p ergunta/resposta. Para tanto, 
utilizamos aulas g ravad as em áudio , que p ertencem ao acervo do  Projeto Nu rc. 
 
PALAVRAS-CHA VE: interação; conversação; dis curso do  pro fessor; s ala d e aula. 
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